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61. ηνλίδεη, επνκέλσο, εθ λένπ ηελ 

αληίζεζή ηνπ πξνο ηελ ηδέα ηεο νκάδαο 

αλαθαηαλνκήο πξνζωπηθνύ κεηαμύ 

νξγαληζκώλ, αιιά επηβεβαηώλεη ηε 

βνύιεζή ηνπ λα ειεπζεξψζεη ζέζεηο 

επηηπγράλνληαο κεγαιύηεξε 

απνηειεζκαηηθόηεηα κεηαμύ νξγαληζκώλ 

ράξηο ζηελ αύμεζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ή αθόκε λα αλαιύζεη ηηο 

δπλαηόηεηεο ζπγρωλεύζεωλ, όπνπ θξίλεηαη 

ζθόπηκν, θαη ράξηο ζηελ από θνηλνύ 

επηηέιεζε νξηζκέλωλ θαζεθόληωλ κε ηελ 

Επηηξνπή ή άιιν νξγαληζκό· 

61. επηδνθηκάδεη ηελ ηδέα ηεο νκάδαο 

αλαθαηαλνκήο πξνζωπηθνύ κεηαμύ 

νξγαληζκώλ θαη ελζαξξχλεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηεο φπνπ είλαη δπλαηφλ· 

επηβεβαηώλεη ηε βνύιεζή ηνπ λα κεηψζεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ επηηπγράλνληαο 

κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα κεηαμύ 

νξγαληζκώλ ράξηο ζηελ αύμεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο ή αθόκε λα 

αλαιύζεη ηηο δπλαηόηεηεο ζπγρωλεύζεωλ, 

όπνπ θξίλεηαη ζθόπηκν, θαη ράξηο ζηελ από 

θνηλνύ επηηέιεζε νξηζκέλωλ θαζεθόληωλ 

κε ηελ Επηηξνπή ή άιιν νξγαληζκό· 
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 75α. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ 

αχμεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

(απφ 10.339.866 επξψ ην 2008 ζε 

31.400.000 επξψ ην 2016) θαη ησλ 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ηδξπκάησλ (απφ 

4.268.630 επξψ ην 2008 ζε 18.700.000 ην 

2016)· 
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90. επαλαιακβάλεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί επαξθήο ππνζηήξημε ζηνπο 

βνπιεπηέο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, 

απαηηείηαη κηα λέα ηζνξξνπία κεηαμχ 

δηαπηζηεπκέλσλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

βνεζψλ θαη ηνπηθψλ βνεζψλ· ζεκεηψλεη 

φηη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη 

δηαηππψζεη πξφηαζε ζην Πξνεδξείν πξνο 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ· απνδνθηκάδεη 

ην φηη έσο ηψξα ην Πξνεδξείν δελ έρεη 

αθφκε απνθαζίζεη επ' απηνχ· πηζηεχεη φηη 

ζα πξέπεη λα ηεξεζεί κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδνο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

αλαζεψξεζεο ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ· 

αλακέλεη φηη ε ηειηθή απφθαζε ζα ηεζεί 

ζε ηζρχ απφ ηνλ Ινχιην 2016 ην αξγφηεξν, 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ· 

90. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηθνχξεζε ησλ βνπιεπηψλ· θξνλεί φηη ε 

ππνζηήξημε ζηνπο βνπιεπηέο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη ήδε επαξθήο· 
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97. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα 

κεγαιύηεξε δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηελ 

απνδεκίωζε γεληθώλ εμόδωλ γηα ηνπο 

βνπιεπηέο· θαιεί ην Πξνεδξείν ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ  λα εξγαζηεί γηα ηνλ 

θαζνξηζκό αθξηβέζηεξωλ θαλόλωλ όζνλ 

αθνξά ηε ινγνδνζία γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

εγθξίλνληαη ζην πιαίζην απηώλ ηωλ 

απνδεκηώζεωλ, ρωξίο ηελ πξόθιεζε 

πξόζζεηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα 

ην Κνηλνβνύιην· 

97. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα 

κεγαιύηεξε δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηελ 

απνδεκίωζε γεληθώλ εμόδωλ γηα ηνπο 

βνπιεπηέο· θαιεί ην Πξνεδξείν ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ  λα εξγαζηεί γηα ηνλ 

θαζνξηζκό αθξηβέζηεξωλ θαλόλωλ όζνλ 

αθνξά ηε ινγνδνζία γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

εγθξίλνληαη ζην πιαίζην απηώλ ηωλ 

απνδεκηώζεωλ, ρωξίο ηελ πξόθιεζε 

πξόζζεηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα 

ην Κνηλνβνύιην· δεηεί αθφκε κείσζε ησλ 

κηζζψλ, ησλ επηδνκάησλ θαη ησλ εμφδσλ 

ηαμηδίνπ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ· 
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106. αλαπξνζαξκφδεη ην πνζνζηφ ηεο 

θαη’ απνθνπή κείσζεο ζην αξρηθφ ηνπ 

επίπεδν 4,5  %, γηα λα κπνξέζεη ε 

Επξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Επηηξνπή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο θαη 

λα αληηκεησπίζεη ηε ζπλερηδφκελε κείσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηεο 

ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο επηηξνπήο· 

106. δεηεί ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ 

ηεο Επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Επηηξνπήο θαη ζπλαθφινπζε 

κείσζε ησλ πηζηψζεψλ ηεο· 

Or. en 



 

AM\1076641EL.doc  PE570.904v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0298/11 

Τροπολογία  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2016 - όια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 108 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

108. κεηψλεη αθελφο ηηο απνδνρέο θαη ηηο 

απνδεκηψζεηο θαηά πνζφ αληίζηνηρν πξνο 

ηηο 66 αλαβαζκίζεηο θαη ηηο ηέζζεξηο 

επηπιένλ ζέζεηο πνπ δελ είραλ αθφκε 

ππνινγηζηεί ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ 

γηα λα απνηππσζεί ε κεηαθνξά ησλ ελ 

ιφγσ ζέζεσλ ζην Κνηλνβνχιην· 

108. δεηεί ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ 

ηεο Επηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη 

ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ πηζηψζεψλ 

ηεο· 
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